SECRETARIA GENERAL

ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ
ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA
DE GOVERN LOCAL EN DATA VINT-I-DOS
DE DESEMBRE DE DOS MIL DISSET

A la Ciutat de Girona, a vint-i-dos de desembre de dos mil disset.
Essent un quart de deu i cinc minuts del matí a la Casa Consistorial, es constitueix la
Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Girona per celebrar sessió ordinària en
primera convocatòria, sota la presidència del primer tinent d'alcalde Eduard Berloso i
Ferrer (per absència de l'alcaldessa Marta Madrenas i Mir) i trobant-se presents els
tinents i tinentes d'alcalde Mª Àngels Planas i Crous, Isabel Muradàs i Vázquez i
Joan Alcalà i Quiñones.
Excusen la seva absència la tinenta d'alcalde Glòria Plana Yanes i el tinent d'alcalde
Carles Ribas i Gironès.
Hi assisteixen també, per haver estat convidats, la regidora Eva Palau i Gil i el
regidor Cristobal Sánchez i Torreblanca.
Dóna fe de l'acte el secretari general, José Ignacio Araujo i Gómez. Es troba present
l'interventor Carlos Merino i Pons.
Comprovada l'existència de quòrum necessari per a la constitució de la Junta de
Govern Local, qui presideix dóna per obert l'acte i es procedeix a tractar els punts de
l'ordre del dia.

1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
La senyora alcaldessa presidenta declara obert l'acte, i pregunta si s'aprova
l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, de data 15 de desembre d'enguany
(expedient núm. 2017047330), del qual s'ha tramès còpia a tots els regidors
membres de la Junta de Govern Local. Per unanimitat, queda aprovat com a acta de
l'esmentada sessió.
2. PRÈVIA DELIBERACIÓ SÓN ADOPTATS ELS SEGÜENTS ACORDS:
ÀREA D'ALCALDIA
A proposta de l'alcaldessa
1. Cedir amb caràcter indefinit llibres i revistes del fons Joaquim Nadal i Farreras a
la Universitat de Girona.
Resolució 2017001830

A proposta de la regidora delegada d'Igualtat, Drets Socials i Habitatge
2. Ratificar els termes de l'addenda al Contracte programa 2016-2019 per a la
coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies i l'Ajuntament de Girona, en matèria de serveis socials,
altres programes relatius al benestar social d'igualtat, per al 2017.
Resolució 2017001831

A proposta de la regidora delegada d'Ocupació
3. Establir un conveni de col·laboració entre Gironina d'Iniciatives Empresarials,
SLLP, i l'Ajuntament de Girona en el marc del Programa 30 Plus, exp. 30P-152017.
Resolució 2017001832

ÀREA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ, SEGURETAT I
COOPERACIÓ
A proposta del regidor delegat d'Associacions, Participació, Sostenibilitat i
Seguretat
4. Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Girona i el Departament d'Interior de la
Generalitat de Catalunya per a la cessió d'ús del programari de gestió i suport als
processos de les policies locals anomenat SIPCAT.
Resolució 2017001833

A proposta del regidor delegat de Paisatge i Habitat urbà
5. Aprovar la modificació del projecte de la instal·lació d'una caldera de biomassa
per a la climatització del CEIP Carme Auguet de Girona, redactat per l'empresa
Proisotec.
Resolució 2017001834

A proposta del regidor delegat de Cooperació
6. Atorgar una subvenció no nominativa sense règim de concurrència al Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament en concepte de col·laboració
municipal al projecte 3116 - Campanya d'emergència. Resposta als efectes del
terratrèmol a Kurdistan: Fase de reconstrucció.
Resolució 2017001835

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR
A proposta de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior
7. Aprovar les bases reguladores de la convocatòria del procés selectiu per a la
segona ampliació de la borsa de treball d'oficials per a la brigada d'Obres.
Resolució 2017001836

8. Aprovar les bases reguladores de la convocatòria del procés selectiu per a la
creació de borsa de treball de professors/es d'art per prestar serveis a l'Escola
Municipal d'Art.
Resolució 2017001837

9. Aprovar les bases reguladores de la convocatòria del procés selectiu per a la
creació de borsa de treball de mestres de taller per a prestar serveis a l'Escola
Municipal d'Art.
Resolució 2017001838

10. Aprovar les bases reguladores de la convocatòria del procés selectiu per a la
creació de borsa de treball de dinamitzadors/es d'espais cívics.
Resolució 2017001839

11. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial, derivat de reclamació formulada, i
la seva suspensió (92-017A).
Resolució 2017001840

12. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació formulada
per caiguda a la via pública (93-017A).
Resolució 2017001841

13. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació formulada
per caiguda a la via pública (94-017A).
Resolució 2017001842

14. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació formulada
per caiguda a la via pública (95-017A).
Resolució 2017001843

15. Iniciar expedient de responsabilitat patrimonial derivat de la reclamació formulada
per caiguda a la via pública (96-017A).
Resolució 2017001844

16. Acordar la devolució de la garantia i/o constitució de l'aval o assegurança de
caució en el marc de la contractació de les obres corresponents a millora de la
pavimentació dels carrers de la ciutat de Girona per a l'any 2010.
Resolució 2017001845

17. Acordar la devolució de la garantia i/o constitució de l'aval o assegurança de
caució en el marc de la contractació dels serveis de repintat de les marques
viàries longitudinals i graelles a la ciutat de l'any 2014.
Resolució 2017001846

18. Acordar la devolució de la garantia i/o constitució de l'aval o assegurança de
caució en el marc de la contractació de les obres corresponents a millora de la
pavimentació dels carrers de la ciutat de Girona per a l'any 2015.
Resolució 2017001847

19. Acordar la devolució de la garantia i/o constitució de l'aval o assegurança de
caució en el marc de la contractació de les obres d'execució del carril bicicleta
dels carrers Pedret i Sant Joan Bosco des dels jardins de Pedret fins al carrer
Ramon Llull (Lot 1).
Resolució 2017001848

20. Prorrogar el contracte dels serveis de consergeria i auxiliars de recepció a les
instal·lacions esportives municipals, pel període d'un any a partir de l'1 de gener
de 2018.
Resolució 2017001849

21. Modificar les prestacions derivades del contracte dels serveis de neteja d'edificis i

dependències municipals adscrites a l'Àrea de Sostenibilitat i Medi Ambient,
Mobillitat i Via Pública i lavabos públics municipals de l'Ajuntament de Girona, pel
que fa al LOT 1 (BLOC I) (edificis adscrits a l'Àrea de Sostenibilitat i Medi
Ambient, Mobilitat i Via Pública).
Resolució 2017001850

22. Posposar dates de celebració de meses de contractació.
Resolució 2017001851

23. Prorrogar el contracte dels serveis de manteniment dels aparells elevadors dels
equipaments municipals de l'Ajuntament de Girona, pel període d'un any a partir
de l'1 de gener de 2018.
Resolució 2017001852

24. Iniciar i aprovar l'expedient de contractació administrativa dels serveis de suport
de la seguretat de la informació i la protecció de dades de caràcter personal.
Resolució 2017001853

25. Adjudicar el contracte de subministrament d'un conjunt d'eines per la producció
de la Base Topogràfica Municipal en entorn Bentley Microstation.
Resolució 2017001854

26. Aprovar l'adhesió a la tercera pròrroga de l'Acord marc de subministrament de
gas natural.
Resolució 2017001855

27. Corregir l'error material detectat en el pressupost base de licitació de la
contractació mixta dels serveis de manteniment dels sistemes de climatització i
aigua sanitària en els equipaments municipals i del subministrament de recanvis
necessaris per portar-lo a terme.
Resolució 2017001856

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME
A proposta de la regidora delegada de Promoció Econòmica, Desenvolupament
Local i Turisme
28. Entendre desistida la sol·licitud d'ajut Aixequem Persianes presentada per A.K.,
titular de l'activitat de comerç al detall de teixits "Merceria i Teixits Yasmina".
Resolució 2017001857

ÀREA DE EDUCACIÓ I ESPORTS
A proposta de la regidora delegada d'Educació i Esports
29. Aprovar un conveni específic entre l'Ajuntament de Girona i l'Institut Santa
Eugènia per col·laborar en el premi Jordi Vilamitjana.
Resolució 2017001858

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA

A proposta del regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública
30. Obra núm 20170109
Atorgar llicència d'obres per a construcció d'habitatge plurifamiliar entre mitgeres
per a dos habitatges i aparcaments al carrer Joaquim Vayreda, 54.
Pressupost: 234.000,00 euros Impost ICIO: 9.126,00 euros
Resolució 2017001859

31. Obra núm 20171586
Atorgar llicència d'obres a la societat Isern Instal·lacions i Serveis, SL per a
adequació interior de local comercial i ampliació d'altell al carrer Marquès Caldes
de Montbui, 55, bxs. 2.
Pressupost: 41.200,00 euros Impost ICIO: 1.606,80 euros
Resolució 2017001860

32. Obra núm 20161036
Atorgar pròrroga de llicència d'obres aprovada per a ampliació d'habitatge
unifamiliar aïllat al carrer Avi Xaxu, 1.
Resolució 2017001861

33. Obra núm 20171632
Atorgar llicència d'obres per a reforma de tres habitatges en edifici plurifamiliar al
carrer Sant Agustí, 22.
Pressupost: 90.360,00 euros Impost ICIO: 3.524,04 euros
Resolució 2017001862

34. Obra núm 20150985
Denegar pròrroga de llicència d'obres per a ampliació d'edifici plurifamiliar a la
societat Homs Empresa Constructora, SA a Gran Via Jaume I, 1
Resolució 2017001863

35. Obra núm 20170796
Atorgar llicència d'obres a la societat Onyar Beziers 2016, SL per a construcció
de nou edifici de consultes externes de la Clínica Onyar al carrer Carme, 131.
Pressupost: 842.751,00 euros Impost ICIO: 32.867,29 euros
Resolució 2017001864

36. Obra núm 20171808
Atorgar llicència d'obres per a reforma interior d'habitatge a Gran Via Jaume I, 33
4t 2a.
Pressupost: 48.611,47 euros Impost ICIO: 1.895,85 euros
Resolució 2017001865

37. Rectificar l'error incorregut en l'adreça de la llicència d'obres atorgada per
reforma interior d'habitatge a plaça Pompeu Fabra, 9 3r pis.
Resolució 2017001866

38. Obra núm 20171238
Atorgar llicència d'obres a la societat Edifici Tove, SL per a construcció de dos
habitatges unifamiliars aparellats al carrer Can Sureda, 22.

Pressupost: 277.000,00 euros Impost ICIO: 10.803,00 euros
Resolució 2017001867

39. Atorgar llicència municipal ambiental per a una activitat de clínica situada a carrer
Barcelona 202-206 de Girona.
Resolució 2017001868

40. Prorrogar per l'any 2017 el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Girona,
el Consorci del Transport Públic a l'Àrea de Girona (ATMG) i Transports Elèctrics
Interurbans, SA (TEISA) per a la implantació de targetes de gratuïtat o
bonificades en el transport col·lectiu públic urbà per a les persones
empadronades a la ciutat de Girona que acreditin els requisits aprovats per
l'Ajuntament de Girona.
Resolució 2017001869

ÀREA DE CULTURA
A proposta del regidor delegat de Cultura
41. Atorgar una subvenció per concessió directa a l'Associació Col·lectiu de Crítics
de Cinema de Girona pel funcionament del Cinema Truffaut.
Resolució 2017001870

I no havent-hi cap més assumpte per tractar, es dóna per acabat l'acte. Són un quart
de deu i set minuts del matí.

